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VrieshuisAviko
Steenderen - Afgelopen periode is er
meer bekend geworden over de plan-

gen bij en zorgen om de landschappetijke inpassing zoals deze in de eerste
plannen zijn genoemd. De inpassing is
vrij simpel gehouden en bestaat vooral
uit het planten van bomen en struiken
direct om het gebouw. De bedoetigjs
dat er vrij forse bomen geplant mo.ètên
gaan worden, maar toch zul[en deze
nog vele jaren nodig hebben om,,hèt
aanzicht van het gebouw te bedekkên.
Wij zijn er voorstander van om de tandschappetij ke jnpassing ru imtelijkerrc

nen rondom de realisatie van een
vrieshuis bij de Aviko in Steenderen.
De plannen-bestaan uit de realisatie
van een vrieshuis 35 meter hoogte.
Door deze hoogte zal het aangezicht

van Steenderen substantieel veranderen. Als Het Steenders Landschap
(HSL) is het aanzicht van Steenderen
óns dierbaar waar wrj ons juist bezig

houden met instandhouding en zo

mogelijk verfraaiing van Oit landschap. Middels dit'schrijven willen
wri t informeren over de acties die'
HSL in deze

wil nemen.

Voorat de hoogte maakt dat het gebouw prominent aanwezigzal zijn en
duidetijk zichtbaar is naast de a[ bestaande bebouwing van het bedrijf.
ln de ptannen wordt de zichtbaarheid
van de nieuwbouw landschappetijk
ingepast door het aanplanten van singels en retatief forse bomen direct om
het gebouw.
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bekijken rondom het gebouw-.Kijk le
namelijk van een afstand naar het gebouw, dan heeft het planten van bomen en struiken op een wat grotere afstand van het gebouw veel snetler een
afdekkende werking op het aanzicht.
Het Steenders Landschap wit in de komende periode proberen om in goed
overleg'met geqeente en Aviko te ko,rllen tot een verbetering van de p[annen voor ruimtetijke inpassing van het
hieuwe vrieshuis waarin de impact op
het landsthap en aanzicht op Steenderen worden verminderd. Deze uítbreiding za[ ongetwijfetd zijn sporen

Vooropgesteld moet worden dat HSL

in geen enkele wijze de uitbreiding
van het bedrijf in Steenderen tegen

wil werken. Dit is geen taak van een
landschapsvereniging als de onze. Uiteraard zouden wij graag zien dat het
gebouw minder kolossaa[ en vooral
minder hoog zal worden. Gezien vanuit
de doelstetlingen van onze vereniging
hebben echter vooral onze bedenkin-

trekken in het landschap van het'dorp
Steenderen en zijn omgeving, eehter
wij hopen hiermee een bijdrage te [everen om de effecten van deze níeuwbouw die de AVIKO wenst te reatisêren
te verzachten.
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